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প্রশ্নঃ 

 

ারাভ অরাআকুভ। অনায ফক্ততৃা থথকক অমভ মা ফুঝরাভ তা করা, অমন 

মফশ্বা ককযন মিরাপা ুনঃপ্রমতষ্ঠায প্রমিযা করা মজাদ। অনায প্রমতমিযা 

ফযক্ত কযকফন মক? 

“অকযকমি ভত এিন ঈম্মায কাকছ তুকর ধযা কে তা করা, াককদয 

মফরুকে রডাআ কযা এফং াভমযক ংগ্রাকভয ভাধযকভ আরাভকক মফশ্ব দযফাকয 

মপমযকয অনা। অফায এআ ভতফাদ একমি মনমদিষ্ট ামদকয ঈয মবমি ককয 

প্রমতমষ্ঠত কযকছ। 

 এমি ইভাভ ভুমরভ  অকযা কনক ূত্র থথকক ফমণিত থম, নফী কমযভ 

(াল্লাল্লাহু অরাআম ওযা াল্লাভ) ফকরকছন, 

‘কতৃিস্থানীয ফযমক্তয (াককয) মফকযাধীতা ককযা না মতক্ষণ মিন্ত তায ভকধয 

প্রকাযকুপযী াওযা মায, মা অল্লা থথকক(আরাভ থথকক) ুস্পষ্টবাকফ 

প্রভামনত য…’ 

আফকন কাীয তায তাপমকয ফকরমছকরন থম, মমদ িমরপা কুপযী াকন মপকয 

মায, তকফ তায মফরুকে মুে চামরকয থমকত কফ মতক্ষণ মিন্ত না থ আরাভ 

প্রমতষ্ঠা ও াযীযায মদকক মপকয মায। 

আফকন ামাযও তায পাতহুর ফামযকত ঈকল্লি ককযকছন থম, মমদ থ(থিাৎ 

িমরপা) কামপয কয মায ফা াযীযা মযফতিন ককয তকফ তায মফরুকে মুে 

কযকত কফ এফং তাকক ঈৎিাত কযকত কফ। 

এআ ভত নাআর অর-অওতাকযও ঈকল্লি কযা কযকছ এফং ইভাভ াওকানী এমি 

ভথিন ককযকছন। ুতযাং, মমদ াক াযীযা ফযতীত নয মকছু দ্বাযা ান 

ককয তকফ তায মফরুকে মুে চামরকয থমকত কফ মতক্ষণ মিন্ত না থ য তওফা 

ককয থফা তাকক ঈৎিাত কযা য। 

মাআ থাক শুধুভাত্র থআ মযমস্থমতকতআ এমি প্রকযাগ কফ থিাৎ থম িমরপা কুপযী 

অআন প্রফতিন ককয ও অল্লায ফাধয য তায থক্ষকত্রআ থকফর এআ মফধান 

প্রকমাজয কফ। এমি থ থক্ষকত্র প্রকমাজয কফ না মিন িমরপা তযাচাযী এফং 
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দুনিীমতফাজ কফ। তফুও তায অনগুতয কযকত তাযা ফাধয এফং ভুমরভকদয তায 

মছকন নাভাজ ডা ও মজাদ কযা ঈমচত। 

মাআ থাক, এআ াদীগুকরা ফতিভান মযমস্থমতকত প্রকমাজয নয। এআগুকরা 

িরীপায মফরুকে মফকরাকয থক্ষকত্র প্রকমাজয এফং এআ াদীগুকরা থম মকযানাকভ 

এককছ তা র ‘িুরুজ ভীন অর-িরীপা’(থিাৎ িরীপা ফা ইভাকভয মফরুকে 

মফকরা। )। 

ফতিভান মযমস্থমত এভন নয থম, িরীপাযা এতমদন আরাভী নুঃান চারাকতন 

এযযআরাভ থথকক মপকয থগকছন। ফতিভান ভযা এভনও নয থম াককক 

মনছক তযা ককয যাকত কফ। 

ফযং দীর্ি ৭৬ফছকযযও থফী ভয ধকয ভুরভানযা মযূণিবাকফ কুপযী 

ফযফস্থায(মকেভ) ঈয অকছ ;না থকান াক কিকনা াযীযা দ্বাযা ান 

ককযকছ, না থকঈ মিরাপা যাকেয িরীপা। থম মকেভ তাযা প্রকযাগ ককয অকছ 

তা, গণতামিক কাঠাকভায অদকর য যাজতি থফা ূূঁজীফাদ। 

তথাম, ফাস্তফতা এআ নয থম আরাভী যাে থথকক িাযা িরীপা াযন কযা। 

ফাস্তফতা কে, একদয াকফগি  ভস্ত কুপযী মকেকভয ভূকরাৎািন ককয, 

দারুর আরাভ ুনঃপ্রমতষ্ঠা কযা। ফতিভান াকফগি থকানবাকফআ থআ িরীপায 

াকথ তুরনীয নয, থম মকনা মিরাপা যাকে একমি কুপযী অআকনয ূচনা 

ককযকছন। 

কাকজআ এআ ামদগুকরা, থমগুকরা ফভযআ দারুর আরাকভয(থিাৎ, থমিাকন 

আরাভ প্রমতমষ্ঠত ও ভুমরভযা মনযাদ) থপ্রক্ষাকি ফুঝাকনা কযকছ, থগুকরা 

ফতিভান থপ্রক্ষাকি প্রকযাগ কযা মাকফনা। থমমদকক তাযা মনকদি কযকছন ফাস্তকফ 

তার আরাভী যাকে কুপময মফধান প্রফতিনকাযী িরীপায াযণ। 

াককয মফরুকে ামফিক রডাআ ও তাকক তযায ভাধযকভ একমি মযূণি কুপযী 

মকেকভয ভূকরাৎািন এয ফাস্তফ মনকদি নয। 

দরীর-প্রভাণ থথকক একভাত্র এআ মযমস্থমতয াকথ মা তুরনীয তা করা -

যাুরুল্লা(াল্লাল্লাহু অরাআম ওযা াল্লাভ)এয দ্বাযা এককফাকয থগাূঁডা থথকক 

আরাভী যাে প্রমতষ্ঠা কযা এফং থমি প্রমতষ্ঠা কযকত ও দারুর কুপযকক দারুর 
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আরাভ এ মযফতিন কযকত তাূঁয(াল্লাল্লাহু অরাআম ওযা াল্লাভ) থম ংগ্রাভ 

থমিআ।। 

এআ ংগ্রাকভয কথা মতমন(াল্লাল্লাহু অরাআম ওযা াল্লাভ) ফণিনা ককযকছন 

াভজায ামদক, মা াওযা মায ুন্না ও ীযা গ্রথগুগুকরাকত। থমকতু ূণি 

কুপযী মকেভ থথকক ূণি আরাভী মকেকভ রুান্তকযয থমিআ একভাত্র 

ঈদাযণ; থকতু এিনকায মফলযমিও মনছক াক নয ফযং মকেকভয 

মযফতিকনয াকথআ ম্পৃক্ত। 

মজাকদয এআ ামদমি শুধভুাত্র াক(থিাৎ মফথগাভী িরীপা, মকেভ নয) 

মযফতিকনয থক্ষকত্র প্রকমাজয অয ভক্কায যাুরুল্লা(াল্লাল্লাহু অরাআম ওযা 

াল্লাভ) এয ংগ্রাভ মছর মকেভ মযফতিকনয াকথ ম্পৃক্ত। 

তাআ াভমযক তৎযতা(ফা ংগ্রাভ) মিরাপা নুঃপ্রমতষ্ঠায প্রমিযা নয।” – 

এযআ াকথ মক অমন মজফ ঈত-তামযয ম্পককিও অনায ভতাভত 

জানাকফন? । 

জামাকাল্লা িাকযয। ারাভ অরাআকুভ। 

ঈিয মদকযকছন াযি অফু অব্দুয যভান যঃ 

মিরাপা তকনয য প্রমতমষ্ঠত থফীযবাগ আরামভক দরআ মিরাপা 

ুনঃপ্রমতষ্ঠায গুরুত্বকক স্বীকৃমত থদয। অময দক ও নব্বআ দককয মদকক 

এভন এক ভয মছর মিন ারামপ’যা, আিওযান, জাভাযাত আরামভ, মজফুত 

তামযয, মজাদী দরগুকরা এফং ুপীকদয কনককআ মিরাপায কথা ফরত। 

থমকতু মিভা মফশ্ব মযষ্কায ককযকছ থম, তাযা এমি(থিাৎ মিরাপাত) ছন্দ 

ককয না ও ফযদাস্ত কযকফ না, থকতু তিন থথককআ মকছু দর মিরাপায কথা 

ফরা ম্পূণিবাকফ ফন্ধ ককয মদর এফং নযযা চুক থগর। 

শুধুভাত্র গুমি ককযক দর আরামভ নুান নুঃপ্রমতষ্ঠায অফাকন দৃঢ়যআর। 

মিরাপা ুনঃপ্রমতষ্ঠা কযকত আরাভী দরগুকরায প্রস্তামফত েমত ভূঃ 

১। তাযমফযায ভাধযকভ এফং কয মিন থকানবাকফ অভাকদয মযমস্থমতয 

মযফতিন অকফ মিরাপা ুনঃপ্রমতমষ্ঠত কয মাকফ। মিন নযযা ফকর অভযা 
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তাযমফযা চামরকয মাকফা মতক্ষন মিন্ত না ঈম্মা প্রস্তুত য এফং তাযয অভযা 

অল্লায ত্রুকদয মফরুকে রডাআ কযফ। 

২। গণতামিক ফযফস্থায ংগ্রকণয ভাধযকভ ক্ষভতায মগকয। 

৩। মজফুত তামযকযয েমত র মিরাপায প্রকযাজনীযতা ম্পককি ঈম্মায 

কচতন ফৃমে কযা, ভুমরভকদয যাজনীমত মক্ষা থদযা এফং নুযাত 

(অনাযকদয থথকক াাময/াযতা) থিাজা। 

৪। অল্লায দীন(থিাৎ অল্লা প্রদি জীফন মফধান) প্রমতষ্ঠায রকক্ষয অল্লায 

যাস্তায রডাআ কযা। 

প্রথভ েমতয প্রফক্তাযা ঈম্মাকক কিকনাআ থকান রক্ষযভাত্রা মনধিাযন ককয থদন 

নাআ থম কিনঅভযা মকথষ্ট মযভাণ(থিাৎ থআ ভাত্রা মযভান) তাযমফযা 

(মনফীড মযচমিায ভাধযকভ মক্ষা) ম্পন্ন ককয ফাস্তফাযকনয ধাক গ্রয কত 

াময। 

এয পকর অভযা মজাকদয দ্বামযত্ব ঈকক্ষা ককয মচযস্থাযী তাযমফযায ধাকআ 

কড থাকফ। 

তাযা অকযকমি মফলয থছকড থদন অয তা র, তাযমফযা এক প্রজকেয ভকধয 

একামধক প্রজকে নয। ভাকন কে, থম মযফতিন যাুরুল্লা(াল্লাল্লাহু অরাআম 

ওযা াল্লাভ) একনমছকরন, মা দাওযা মদকয শুরু কয মজাকদয ভাধযকভ থল 

কযমছর তা ম্পন্ন কযমছর এক প্রজকেয জীফদ্দায। 

এয ম্পূণিিা ম্পন্ন কযমছর ২৩ফছকযয ভকধয। তাছাডা ঈম্মায নয ফ পর 

মযফতিন এক প্রজকেয ভকধযআ র্কিমছর। আমতা এয াক্ষী। 

গণতামিক মনফিাচকন ংগ্রকণয ভাধযকভ মযফতিকনয প্রফক্তাযা এআ কথা ফকর 

শুরু ককযন থম, গণতি কুপয এফং অভযা একত মফশ্বা কময না মকন্তু অভযা 

এমিকক ক্ষভতায মাওযায ভাধযভ মাকফ ফযফায কযমছ এফং অভযা ক্ষভতায 

মাওযায য আরাভ প্রমতষ্ঠা কযফ। 

একথাআ অমভ শুনমছ ৮০’য থল ও ৯০’য শুরু মিন্ত আিওযাকনয প্রকতযক 

থনতৃস্থানীয দয থথকক। অভায মযষ্কায ভকন অকছ থআ গণ-অকরাচনায কথা 
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মা র্কিমছর এআ মফলকযয ঈয কাযণ, তিন ারাপীযা এআ কযকে আিওযাকনয 

থর্ায মফকযাধী মছর। 

অভায এও স্পষ্ট ভকন অকছ আিওযাকনয ককযকজন াআকিয াকথ অভায থআ 

একান্ত অকরাচনায কথা থমিাকন তাূঁযা ফাযংফায ফরমছকরনঃ গণতি 

ননরাভীক এফং অভযা মনফিাচকন ং মনমে মকন্তু অভাকদয রক্ষয কে 

এয(থিাৎ গণতকিয) ভকধয থথকক মকেকভয মযফতিন কযা। 

এআ েমতয ভকধয মতনমি ভযা অকছঃ 

প্রথভতঃ গণতিকক ফযফায কযা এফং গণতামিক মকেকভয নুগাভী ফকর দাফী 

কযা মকন্তু তাকত মফশ্বা না যািা – এমি একমি প্রতাযণা ও মভথযাচায। 

এিন ত্রুয মফরুকে প্রতাযণা গ্রণকমাগয, মমদ ভুরভানযা তাকদয াকথ মুকে 

মরপ্ত থাকক। ভযািা র, এআ মফকল দরগুকরা মাযা গণতামিক প্রমিযায াকথ 

জমডত; মফশ্বা ককয না থম তাযা কাকপযকদয াকথ মুকে মরপ্ত অকছ ফযং মফশ্বা 

ককয থম ভুরভান ও কাকপযকদয ভাকঝ চুমক্ত অকছ। 

ুতযাং মমদ অভযা কাকপযকদয াকথ চুমক্তফে থামক তাকর 

তাকদয(কাকপযকদয) াকথ প্রতাযণা কযা গ্রণকমাগয নয এফং মভথযা ফরাও 

গ্রণকমাগয নয। এিাআ কে প্রথভ ভযা। 

যফতিী ভযা র, অমন মিন একমি মভথযাকক মকথষ্ট মযভাণ দীর্ি ভয ধকয 

ুনযাফৃমি কযকফন তিন থল মিন্ত অমন তাআ মফশ্বা কযকফন। মাযা এআফ 

দরগুকরাকক ৮০’য দক থথকক থদকিমছকরন, ভকযয াকথ এআফ দরগুকরায 

থম মক মযভাণ মযফতিণ র্কিকছ তা থদকি তাকদয কাকছ এিা মফস্মযকয রাকগ। 

এিন তাযা ফরকছ এফং অমভও তাকদয মফমষ্ট দযকদয কাছ থথকক ফহুফায 

শুকনমছ থম, এিন অভযা অকরআ গণতামিক মকেকভ মফশ্বা কময। অভযা 

ফুকরি নয, ফযারকি মফশ্বা কময। এফং মমদ ফযারি একমি ধভিমনযকক্ষ থফা 

কাকপয দরকক জযী ককয তাকর অভযা তাআ গ্রণ কযফ। 

ভুরভান মাকফ অভাকদয, আরাভকক ভানুকলয িাভকিযারীয মফলয ফানাকনা 

ঈমচত না থম, মমদ তাযা এমি(থিাৎ আরাভ/আরাভী যীযা) থফকছ থনয 
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অভযা তা ফাস্তফাযণ কযফ অয মমদ তা না ককয তকফ অভযা জনাধাযকনয 

ছন্দ থভকন মনফ। 

অভাকদয ফস্থান এআ থম, অভযা ৃমথফীকত তকরাযাকযয ডগা মদকয অল্লায 

অআন ফাস্তফাযন কযফ ; জনাধাযন এমি ছন্দ করুক ফা না করুক। 

অভযা যীযা ানকক জনমপ্রযতা প্রমতকমামগতায মফলয ফানাকফা না। 

যাূরুল্লা(াল্লাল্লাহু অরাআম ওযা াল্লাভ) ফকরকছনঃ অভাকক তকরাযায 

কভত াঠাকনা কযকছ মতক্ষণ মিন্ত না একভাত্র অল্লা তা’অরায ঈানা 

কযা য। থআ থ যাূরুল্লা(াল্লাল্লাহু অরাআম ওযা াল্লাভ) এয থ, থমআ 

থ অভাকদয নুযণ কযা ঈমচত। 

চূডান্ত ভযা র, ভুরভানকদয প্রমিযা, নুপ্রকফকয প্রমিযা নয। ভুরভানযা 

ওআ(গণতি) মকেকভ নুপ্রকফকয থচষ্টা ককয না এফং তায ভকধয থথকক কাজও 

ককয না। এমি অভাকদয থ না। এমি আহুদী ও থভানাকপককদয থ মকন্তু 

ভুরভানকদয থ না। অভযা ফন্ধ ুও ত্রুয াকথ ৎ ও কি(ফা িুয)। 

অভযা অভাকদয ঈকদ্দয ঈেুক্ত যামি এফং অভযা প্রকাকয অভাকদয দাওযা 

থর্ালনা কময, “থতাভায জনয থতাভায দ্বীন অয অভায জনয অভায দ্বীন ।” 

অভযা এআ(গণতামিক) মকেকভ নপু্রকফ কযকত চাআ না থাক তা 

অকভমযকায থফা থকান একমি ভুমরভ থদক। আহুদীযাআ একভাত্রকর যকায 

ফযফস্থায(মায ধীকনআ তাযা মছর) নুপ্রকফ ককযকছ থাক তা অর-অন্দারু 

(আরামভক থস্পন) ও ওভানীয মিরাপা থফা অজককয মিভা 

যকাযভূ। তাকদয(আহুদীকদয) থগান মফলযফস্তু অকছ, 

অভাকদয(ভুরভানকদয) নাআ। 

আহুদী ও তাকদয থদায থভানামপকযা যাূরুল্লা(াল্লাল্লাহু অরাআম ওযা 

াল্লাভ) এয যকায ফযফস্থায নুপ্রকফ কযায থচষ্টা ককযমছর এফং কুযঅন 

দ্বাযা তাকদয ভুকিা ঈকোমচত কযমছরঃ 

“এফং এক দর মকতাফধাযী [একক যকক] ফরাফমর কযমছর, ভুমভনকদয প্রমত 

মা ফতীণি কযকছ, মদকনয শুরুকত তা মফশ্বা কয অয মদকনয থকল তা 
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স্বীকায(ফা মযতযাগ) কয মাকত তাযা(থিাৎ ভুমভনযা) মপকয মায [থিাৎ, 

তাকদয ধভি মযতযাগ ককয]” 

ুতযাং তাযা ভুমভকন মযণত কফ এফং ভুমরভকদয ভাকঝ অকফ শুধুভাত্র মদন 

থকল তা মযতযাগ কযায জনয। অল্লা থভানাকপককদয মফলকযও ফকরকছন মাযা 

ভুমভনকদয াকথ ফকফ এফং মা শুনকফ তা আহুদীকদয মনকি থৌকছ থদকফ। 

ুতযাং,মাযা ফকর অভাকদয এআ(গণতামিক) মকেকভয াকথ থথকক এমিকক 

মযফতিন কযা ঈমচত তাযা ভুরভানকদয থ নুযণ কযকছ না এফং মমদ 

চামযমত্রকবাকফ তাযা ভুমরভ কয থাকক তকফ তাযা ফযথি কফ কাযণ নুপ্রকফ 

ভুমরভ অচাযকণয াকথ িা িায না। 

মকন্তু মমদ তাযা এআ(গণতামিক) মকেকভ নুপ্রকফ কযকত ক্ষভ(ফা পর) 

য তাকর তা প্রভান ককয থম, তাকদয চমযত্র আহুদী ফা থভানামপককদয চমযকত্র 

মযনত কযকছ, ভুরভানকদয চমযকত্র নয। 

একমি মফলয এয াকথ ম্পমকিত অয তা কে, মাযা আরাভী মযকফ থথকক 

ঈকঠ এককছ এফং দীর্ি ভয ধকয ফতিভান যাজননমতক মকেকভয ভকধয কাজ 

ককযকছ তাযা থল মিন্ত যাজনীমতমফকদ মযণত কযকছ, মাকদয প্রমিযায যকযকছ 

কূিননমতক, যঙ-ফদর, ফস্তুফাদী ও থকৌরী আতযামদ কব্দয কর থনমতফাচক 

থিভূ। 

তাযা যত আরাভী অকন্দারকনয ক্ত তাযমফযা কভিূমচয ভকধয ামরত 

কযমছর মকন্তু মকছুমদন য যাজননমতক ঙ্গকন তাযাআ থনককডকত মযণত 

কযকছ, মাকক তাযা মযফতিন কযকত থচকযমছর। 

অমভ এআফ অভায মনজ থচাকিআ থদকিমছ মা অভায মযমচত ভানলুকদয থক্ষকত্র 

র্কিকছ এফং আকযকভন মবমিক আরাভী অকন্দারকনয এক থনতা ফকরকছনঃ 

“অভযা তাকদযকক থবডা মাকফ থনককডকদয জগকত াঠাআ একমি কঙ্কার 

াফাড মাকফ থপযত থকত।” 

অমন মমদ জীফন্ত ঈদাযণ চান; এমি থদিকত থম, মকেকভয(গণতামিক 

মকেকভয) ভকধয থথকক কাজ কযকর পরাপর মক য তাকর ুদান ও তুমকিয 

থচকয থফী দূয তাকাকনায দযকায থনআ। দুআ থদকযআ ক্ষভতাীন দরগুকরা 
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আরাভীক অকন্দারন মদকয শুরু ককয থল মিন্ত নয ফায ভত ূঁচা ও দূমলত 

মযকফক মগকয থল কযকছ । 

মজফুত তাযীকযয প্রমিযা প্রকঙ্গ মা অমন অনায প্রকশ্ন মফকলবাকফ ঈকল্লি 

ককযকছন, অমভ প্রথভ মজফুত তাযীকযয দযকদয ংস্পকি অম ৯০’য 

শুরুকত জডিাকন এফং তাযা থফ তকিপ্রফণ মকন্তু মষ্টাচাযম্পন্ন ও বর। 

মজফ ম্পককি অমভ প্রথভ থজকনমছরাভ তাকদয কাছ থথককআ এফং তাযা মছর এআ 

দকরয থকন্দ্রীয দয। ঈম্মাকক মিরাপা ম্পককি জাগ কযকত মজফতু তাযীয 

একমি গুরুত্বুণি বুমভকা ারন ককযকছ। 

তাযা অকযা বুমভকা থযকিকছ, যাজনীমত ও যাজননমতক কচতনতায থআ বুর 

ভতফাদ প্রমতত কযকত মা আরাকভয াকথ ম্পমকিত না। 

মাআ থাক মিরাপা ুনঃপ্রমতষ্ঠায মজফুত তাযীকযয েমত কাজ কযকফনা। 

মতক্ষণ মিন্ত নুযা না অক ততক্ষণ নুযায জনয কক্ষা কযা – একমি 

করৌমকক র্িনায জনয কক্ষা কযা। 

থগাত্রগুকরা ও াভমযক প্রধানযা নুযা মদকফ অয অল্লায দ্বীন প্রমতষ্ঠা কযকফ, 

থাজা-কথায তাকদয অকরাচনায ভাধযকভ জয কযা মাকফ না। তাযা শুধভুাত্র 

তিনআ মফজীত কফ মিন তাযা থদিকফ, এক দর ভুমভন তাযা মা ফকর তাআ ককয 

এফং তাকদয ভস্ত জিন ঈৎগি ককয অল্লায যাক। 

এিাআ, মা নযকদয ংগ্রণ কযকত ঈৎামত কযকফ। এআ দ্বীনকক নুযা 

থদযা ক্ষভতাফান ফযামক্তকদয দুমি পর কামনী র, আযামক ফাথ থযমজকভয মকছ ু

প্রাক্তন মপাযযা মাযা মফকরাক ং মনকযমছর এফং দদুাআকযব, থচচমনযায 

প্রাক্তন থপ্রমকডে, থম থামবকযত থনায ঈচ্চ ভমিাদায মপায মছর। 

নুযায এআ ঈবয পর ঈদাযণ থকান মফতকি, মফকক্ষাব ও ুমস্তকায ভাধযকভ 

মজিত য মন ফযং অল্লায যাস্তায মজাকদ মরপ্ত ভজুামমদনকদয জীফন্ত 

ঈদাযণ থদকিআ মজিত কযকছ। 

এমি অভাকক মিরাপা ুনঃপ্রমতষ্ঠায চতুথি েমতয মদকক ধামফত ককযকছ এফং তা 

র মজাদ পী ামফমরল্লায ভাধযকভ। অমন এয মফরুকে থম মুমক্ত ঈস্থান 

ককযকছন তা র, অভাকদয ফতিভান মযমস্থমত থআ মযমস্থমতয নুরূ থম 
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যাূরুল্লা(ঃ) প্রথকভ আরাভী যাে প্রমতষ্ঠা ককযকছন এফং কয মজাদ 

ককযকছন। 

অমন একমি গুরুত্বূণি াথিকয ঈকক্ষা কযকছন অয তা র, মিন 

যাূরুল্লা(ঃ) ভমদনা প্রমতষ্ঠা ককযন তিন থকান অিান্ত আরামভক বূিন্ড 

মছর না। 

এিা মক একমি গুরুত্বূণি ও প্রধান াথিকয নয? 

অজ ভুমরভ মফশ্ব থফদির এফং অভাকদয অকরভকদয মফফৃমত স্পষ্ট থম, ভুমরভ 

বূমভ ভুক্ত কযকত প্রকতযক াভথিযফান ভুরভাকনয ঈয মজাদ পযকম অআন । 

মিন থকান মকছু পযকম অআন য তিন তাআ পযকম অআনআ। অমন তা 

নযথায নুভান ফা ফযািযা কযকত াযকফন না। এয মনযভ ুস্পষ্ট এফং এয 

প্রকযাগও ুস্পষ্ট। 

ুতযাং অনায মমদ মজাদকক মিরাপা প্রমতষ্ঠায থগুা ফকর মফশ্বা নাও য তকফ 

অমন এ মফলকয একভত থম মজাদ পযকম অআন, থমিাকন মজফতু তামযয 

একভত না। 

অয থমআ মজাদ পযকম অআন এফং মা মজাদ অর-দাপা(থিাৎ 

অত্নযক্ষাভূরক মজাদ) তাকত ংগ্রকণয জনয ইভাভ/কনতা, মববাফক, 

স্বাভী, িীতদাকয ভামরক ফা ঋণদাতায নুভমত থনযায প্রকযাজন য না। 

অফায ফাস্তফ জগকত এয প্রভাণ থদিায যও থকনআ ফা অভযা এআ মফলকয তকি 

কময। দুআমি ফিামধক পর (মমদও তা মনিুূঁতওযা থথকক কনক দূকয) ঈদাযণ 

র, গত দককয অপগামনস্থাকনয তাকরফান ও থাভামরযায আরাভী অদারত। 

ঈবয অকন্দারনআ ক্ষভতায মগকযকছ মনফিাচন ফা তককিয ভাধযকভ নয ফযং মজাকদয 

ভাধযকভ। 

তাকদয(থিাৎ, যামজতকদয) তন এজনয নয থম তাযা মফপর মছর ফযং এআ 

ঈম্মাআ তাকদয যাজকযয ফযফস্থা ককযকছ। মধকন্তু, মমদও এিাকন-থিাকন 

একমি দু’মি িণ্ডমুকে যাজয এককছ তফুও মুে এিকনা থল য মন। 
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মমদ অমন াম্প্রমতক র্িনাফরীয মদকক তাকান এফং ভকনাকমাগ কাকয 

থিযার ককযন তাকর নধুাফন কযকত াযকফন থম ত্রুযাআ যক্তাক্ত কয ভযকছ, 

ভুরভান থমাোযা না। মত ীঘ্রআ ংিযা থকামিকত দাূঁডাকফ। 

কাযণ, াধাযণত মফভ্রামন্ত থম মজাদ ফরকত মক ফুঝায, নপকয মজাদ নামক 

তকরাযাকযয মজাদ? অমভ এককচমিযাবাকফ একমি ফা যমিকক ফুঝামে না 

এফং একমি থথকক নযমি ৃথকও কযমছ না। অমভ মজাদ ফরকত মা ফুঝামে তা 

এআ নয থম, স্ত্র ধকযা ও মুে কয। 

মজাদ এয চাআকতও ফৃিয মকছু। অমভ এআ প্রকঙ্গ মজাদ ফরকত মা ফুঝামে, 

তা র মুে চামরকয থমকত ও ত্রুকক যাবূত কযকত এআ ঈম্মায াভমষ্টক 

প্রকচষ্ঠা। 

যাূরুল্লা(াল্লাল্লাহু অরাআম ওযা াল্লাভ) ফকরকছনঃ কাকপযকদয াকথ মুে 

ককযা থতাভায জান, থতাভায ম্পদ ও থতাভায ভুি দ্বাযা। 

ক্লঈআজ এমিকক “াভমষ্টক মুে” অিযা মদকযকছ মকন্তু আরাভীক মনযভতামিক 

ঈাকয। এমি মুেকক্ষকত্র একমি মুে এফং ভানুকলয হৃদয ও ভকনযও একমি মুে। 


